
Érdekes látni, hogy a képzőművészeti és zenei modernizmus indulása milyen 
összefüggéseket mutat a térhódítását épp megkezdő pszichoanalízissel, 

illetve egy szerelmi válság okozta traumával. Persze ha „belső látás”,  
akkor a háttérben biztosan ott van Wagner is.

Keserü Luca

A PSZICHÉ  
DISSZONÁNS SZÍNEI

Arnold Schönberg képei a Leopold 
Museum állandó kiállításán
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„Ha a ZENÉT, mint belső látást és a látot-
tak kifelé való vetítését képzeljük el, úgy 
[...] a zene tulajdonképpeni szervének [...] 
egy cerebrális képességet kell tartanunk, 
mellyel észreveszi a zenész a megismerés 
által elzárt belső ént, s ez mint befelé fordí-
tott szem kifelé irányítva hallássá válik.”1

A belső látás és a belső én hiteles feltárá-
sára való törekvés talán sosem nyilvá-
nult meg hangsúlyosabban a művészet 
történetében, mint azokban a többnyi-
 re a huszadik század elején zajló kreatív 
folyamatokban, melyek az önkifejezés 
konvencionális eszközeinek szinte tel-
jes feladásáig jutottak. Azok a művészi 
attitűdök, melyek a látvány visszaadá-
sát vagy szimbólumként alkalmazását 
már főleg korlátozó tényezőnek érezték, 
újszerű koncepciókat érleltek ki, megkí-
sérelve a gondolat átadásának olyan, tel-
jesebb módját, melyben a fizikai valóság 
megjelenítése gyakorlatilag már nem 
játszik szerepet a képalkotás komplex 
folyamatában.
A festészet területén ez az absztrakciós 
indíttatás már korábban összekapcso-
lódott azokkal a törekvésekkel, melyek 
a külső vagy természeti formákat belső 
tartalommal ruházva fel eltekintettek 
a puszta utánzástól, és a látványt már 
nem hagyományos módon interpretál-

ták (szimbolizmus, posztimpresszioniz-
mus stb.). A médium sürgető és gyors 
átalakulásában számos tényező játszott 
szerepet, legtermékenyebbnek azonban 
talán a többi művészeti ág eltérő készlet-
tárainak elméleti vagy gyakorlati adap-
tációja bizonyult. Főleg a zenéé.
A zenei analógiák mentén elgondolt fes -
tészet azzal a 19. század közepétől for  - 
málódó meggyőződéssel összhangban  
nyert egyre nagyobb teret, mely a zene 
felsőbbrendűségét hangsúlyozta a művé-
szeti ágak között, éppen annak fogal-
maktól (cselekménytől) mentes jellegé - 
re hivatkozva.  „Mi a dolgok lényegéből 
származunk, ti a dolgok látszatából”2  – 
írja Wagner az első generációs absztrakt 
festők zenei reflexióit szűk fél évszázad-
dal előzve meg, a zenekari melódia és 
az ábrázoló művészetek összevetésének 
summázataként. A zenemű az érzelmek 
közvetlen, elementáris kifejezésének ké  - 
pességével azon képzőművészek számá-
 ra lett útmutató, akik ugyanennek el éré-
sére törekedtek, csak saját, kétdimenziós 
felületükön.
Clement Greenberg például a moderniz-
mus festészeti nyelvezetének ezt a radi-
kális átalakulását értelmezve, az abszt - 
rakció küszöbén álló időszakot a mé-
dium hagyományos természete elleni 

harcként definiálta, melyet a festészet 
frontján kiélezett a zene anyagtalan ter-
mészete iránti ösztönös vonzódás.
Stiláris vagy formai értelemben persze  
nem igazán teremtett egységet a médiu-
mok közötti átjárás ideája, mert a kor-
szakot elsődlegesen nem ez, hanem 
a jelenség kiváltó oka, az „esztétikai 
érték mint abszolútum iránti hajlam”3 
határozta meg, azaz a megszállott tö -
rekvés a művészi gondolat teljes és ide  - 
ális kifejezésére. Az a zene, mely füg-
getlen minden zenén kívüli  elemtől  

– ábrázolástól, fogalomtól, funkciótól –,  
abszolút. A belső látvány  vászonra ve-
títése érdekében a festészet hallássá, 
abszolúttá kívánt válni...
Arnold Schönberg (1874–1951) szere  pe 
az absztrakció felé tendáló festészet tör-
ténetében amellett, hogy fontos, rendkí-
vül összetett is. Életének egy rövid szaka-
szát a festés tette ki, de zenei karrierjéhez 
viszonyítva teljesen más utat járt be ro -
kon érdeklődésű képzőművész kortár-
saihoz (és a bevezetőben fel  vázolt úthoz) 
képest. Schönbergnek éppen festészeti 
pályája alatt szerzett tapasztalatai nyi-
tottak meg új utakat zeneszerzői minő-
ségében, mialatt ze  nei munkásságának 
középső szakasza a kortárs festészet esz-
tétikájához adott hozzá nem is keveset.

Richard Gerstl: Mathilde Schönberg, 
1907, tempera, vászon,  

94,2 x 74,6 cm, Österreichische 
Galerie Belvedere, Bécs

© Österreichische Galerie Belvedere

Alban Berg fényképe  
Arnold Schönbergről, 1911,  

Arnold Schönberg Center, Bécs
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Schönberg festészete bizonyára önma-
gában is értelmezhető, ugyanakkor ér   - 
demesebb azt több oldalról is megkö-
zelíteni, hiszen a festészeti impulzusok 
azon túl, hogy saját zeneszerzői gon-
dolatiságát formálták, szélesebb térben 
és időben is komoly hatást fejtettek ki.  
A festői időszak körbejárásakor elen-
gedhetetlen egyrészt a magánéleti di  - 
menzió megismerése, másrészt a tö-
redékesen fennmaradt festői életmű 
Schönberg zenei gondolkodására, illet-
 ve azzal összefüggésben a kortárs fes-
tészetre, különösen Kandinszkijra gya-
korolt hatásának megértése.
„A festészet ugyanazt jelentette számom-
 ra, mint a zeneszerzés. Saját magam, az 
érzéseim, érzelmeim és ötleteim kifeje-
zésének egy módját jelentette... Sosem 
voltam jó saját magam és az érzéseim 
szavak általi kifejezésében.”4

A Leopold Museum tavaly újrarende- 
zett – Vienna 1900 elnevezésű –, bécsi 
mo dernizmust bemutató állandó ki ál  - 
lításán egy egész termet szentelt Schön - 
bergnek, és legemblematikusabb ké pe    - 
it az ex presszionizmus előszobájaként 
prezen tálta5. Autodidakta művészetét 
a bécsi századforduló művészettörté-
neti kon textusába helyezni bár nem 
újdonság – Werner Hofmann ezt egy 
hasonlóan reprezentatív tárlat kereté-
ben már évtizedekkel korábban meg-
tet  te (1969) –, a rá koncentráló fi  gye - 
lem mértéke azonban az, hiszen a vá  - 
logatással egy ideig párhuzamosan 
fu tott az év elején zárt, felejthetetlen  
Richard Gerstl-életmű-kiállítás, mely-
ben Schönberg figurája szintén hang-
súlyos szerepet kapott.
Schönberg, elismert tanár és zeneszer - 
ző 1905-ben ismerkedik meg a fiatal, 
az akadémiáról éppen kilépő festővel. 
Kapcsolatuk, barátságuk intenzitását 
mutatja, hogy 1907-ben Gerstl ugyan-
abba az épületbe költözik, ahol Schön-
berg élt családjával, majd a nyarat is 
velük tölti, mely során a festő és Schön-
berg akkori felesége, Mathilde belesze-
ret egymásba. A rá következő évben 
Mathilde elhagyja férjét és a gyerekeket, 
hogy Gerstllel kezdjen új életet, kap-

csolatuk azonban hónapokat bír csak 
ki, és rövidesen azután, hogy Mathil-
 de visszaköltözik családjához, Richard  

– mindössze huszonöt éves – öngyilkos-
ságot követ el műtermében.
Ennek a rövid, de Schönberg számára 
érzelmileg megterhelő időszaknak fon-
tos következményei lesznek zenei és 
festői felfogásában is.
Bár közvetlen bizonyíték nem támasztja 
alá, és Schönberg késői megnyilvánu-
lásaiból akár az ellenkezőjére is követ-
keztethetnénk, mégis úgy tűnik, hogy a 
kezdeti impulzust a festészethez Gerstl 
intenzív jelenléte adta meg. Noha léte-
zik datált műve már 1906-ból is, igazán 
elmélyült képei azonban 1910 és 1911 
között születtek, abban a zeneileg szinte 
terméketlen időszakban, melyet az első, 
gyakorlatilag atonális darabjaira adott 
negatív reakciók idéztek elő. Mivel az 
önkifejezés alternatív formái álltak kö  - 
zel Schönberghez, zeneszerzői (és ter-
mé szetesen magánéleti) válságából a fes-
tészet tűnt a lehetséges kivezető útnak.
Gerstl egészen biztosan ellátta tanácsok-
kal a kezdő festő Schönberget, ő saját 
magát mégis teljes mértékben autodi-
daktának tartotta, s ezt számtalanszor 
ki is hangsúlyozta annak érdekében, 
hogy munkáit ne tudják összevetni kép-
zett társaiéval. Egyedüli célja ugyanis 
az volt, hogy a szakmai figyelem látószö  - 
gén kívül, szabadon, minden külső kon t  - 
roll nélkül tudjon alkotni. Festészeté-
nek kvázi terápiás jellege elsődlegesen és 
egyértelműen az ábrázolás nyersességé-
ben és spontaneitásában nyilvánul meg.
„Schönberg festményei két kategóriába 
sorolhatók: az egyikben találhatók meg-
felelnek a természetnek, embereket és 
tájakat ábrázolnak; a másikban viszont 
olyan alakok találhatók, melyeket már 
az intuíció formált. Ezeket Schönberg 
Vízióknak nevezte.”6

Korai művei között találunk ugyan egy-   
két „tájképet”, de mennyiség szempont-
jából sokkal számottevőbb a portrék 
csoportja. Schönberg úgy tartotta, hogy  
a portrénak nem az ábrázoltról, hanem 
az ábrázolóról kell szólnia, így a bará-
tokkal és családtagokkal való ülés egy - 

fajta önvizsgálati folyamat lehetett szá  - 
mára, mely viszont az önarcképek sorá-
ban bontakozott ki igazán. Az önarcké-
peken „tapintható” ki valójában Schön- 
berg outsidersége és az (ön)magába for  - 
dulás mértéke, mivel arca – mely min-
den egyes képen kitölti a képfelület egé - 
szét – neutrális háttér előtt, totális izo-
láltságban jelenik meg. Az önarckép  
kis formátumában térképezte fel ön-
magát, de introspektív indíttatása a 
Kandinszkij által Vízióknak (korábban 
Benyomások és fantáziáknak) nevezett 
sorozatban mutatkozik meg leginkább. 
Itt már végképp semmi nem utal a kül-
világra. Definiálhatatlan környezetben 
testekről leválasztott végtagok, illetve 
szemek tűnnek fel véletlenszerűen, de 
egy hangtalan sikoly (Kék tekintet, 1910), 
árvízzé és szélviharrá alakuló kétségbe-
esett sírógörcs (Könnyek, 1910) és rémes 
tekintetek sora (Vörös tekintet, 1910) 
is beszámol Schönberg pszichológiai 
állapotának már-már hallucinációkba  
fordulásáról.
„Csakis egyetlen dologra törekszem, még  - 
pedig arra, hogy ne törekedjek semmire. 
Vagyis legfeljebb arra, hogy semmi ne 
zavarja meg az érzetek kibontakozásá-
nak folyamát.”7

Az általában páratlanul festett torz sze-
mek ezeken a képeken már más való-
ságot közvetítenek. A Gondolkodás és  
a Tekintet című képek talán összefüg-
genek egymással, és az előbbi egy ko -
rábbi stációját mutatja a megfoghatat-
lan, misztikus dimenzióba emelkedő 
és abba beletekinteni próbáló látásnak. 
Ami ezután látszik, az – kézfejeket és 
szemeket leszámítva – már nem repre-
zentál semmit, csakis egy, a tudatalatti 
mélyében megbúvó, nehezen kivehető 
komplexumot. Az érzelmek vagy a tu -
dattalan kommunikációját Schönberg 
szintén a belső látás analógiájaként gon-
dolta el, és így a fizikai látás funkciójá-
nak szerepét erősen leértékelte; „Addig 
vakok maradunk, míg nem növesztünk 
szemeket. Olyan szemeket, melyek látják 
a jövőt, melyek áthatolnak az érzékin, 
vagyis a látszaton. A lelkünket kellene 
ilyen szemekké formálnunk.”8
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A spirituális  szemmel  vagy  más  szó-
val lélekkel látás nem koncentrál már 
a  külvilágra,  ezt  Schönberg  is  meg-
tapasztalta. Noha Vízióin nem éri el 
a komplett tárgynélküliséget, ahhoz 
mégis nagyon közel kerül.  Erre reflek-
tálva írja Kandinszkijnak 1911-ben – 
„Én személy szerint nem hiszem, hogy 
a festészetnek mindenképpen figurális-
nak kell lennie. Sőt! Valójában pont az 
ellenkezőjében hiszek.”9 –, majd lassan  
elkezdi megrajzolni egy olyan új művé-

szeti forma körvonalait,  melyek még 
erőteljesebben, bizonyos értelemben 
absztraktabb módon tudják kifejezni 
Schönberget magát.
A vizuális tapasztalatokkal összefüg-
gésben, nagyjából 1909-től Schönberg-
nek új elképzelései körvonalazódnak a 
zeneszerzésben. Mi van akkor – teszi 
fel a kérdést –, ha a zenét nem harmó-
niák és melódiák progresszív folyama-
taként, hanem például színek lassan 
változó  szekvenciájaként  gondoljuk  

el? Az Öt zenekari darab (1909) Színek 
című tétele egy hosszan kitartott,  de 
lassacskán átalakuló akkord progresz-
szióját örökíti meg két és fél percben, 
egy tetszőleges szín lassú átváltozásá-
nak szinesztetikus benyomását keltve, 
olyan  tempóban,  melyben  alig-alig  
ér zékelhetők a különböző fázisok.
Se itt, se további műveiben nincs hang-
nem és nincsenek hivatkozási pontként 
szolgáló harmóniák, melyek utat mutat-
nának a végkifejlet felé. Schönberg egy 

Arnold Schönberg: Gondolkodás, 1910, olaj, papír, 22,3 x 25,1 cm, Arnold Schönberg Center, Bécs
© Arnold Schönberg Center / HUNGART © 2020
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olyan, a zene médiumától teljesen ide-
gen dologgal kísérletezik, mely csak va  - 
lamilyen statikus ábrázolásnak lehet  
a sajátja: az illékony pillanat erejének, 
esszenciájának megragadásával. Kevés 
darab született Schönberg életének eb -
ben a szakaszában (talán még mindig 
dominánsabb a festés mint fő művészeti 
tevékenység), de közülük mindegyik 
vészesen gyorsan és egyre radikálisab-
ban távolodik a tradicionális,  hangne-
mekre épülő zenei felfogástól.

1911 januárjában éppen ezen kompo-
zícióinak egyikét hallotta Kandinszkij  
(Münter, Javlenszkij, Werefkin és Ma cke  
is) Schönberg darabjainak azon a hír-
hedtté vált müncheni koncertjén, mely 
nemcsak a zene, de neki köszönhető-
 en a művészet történetébe is beleírta 
magát. A repertoáron ugyan nem sze-
repelt  az  Öt  zenekari  darab,  viszont  
a hangzásában talán még extrémebb 
Három zongoradarab (1909) olyan erő-
vel  hatott  Kandinszkijra,  mint  talán 

semmi más abban a zenére és a szinesz-
téziákra különösen érzékeny időszak-
ban, mikor A szellemiség a művészetben 
című könyve íródott.
Mikor Macke a koncert  után azt  írta  
Franz Marcnak, hogy a zene hallgatása 
közben Kandinszkij szétszórt színfolt-
jai elevenedtek meg lelki szemei előtt10, 
akkor – vele egy időben – Kandinszkij  
maga  talán  már  konkrét  körvonalat  
adott azon színhalmazainak, melyet egy-  
két napon belül az Impressziók  sorozat  

Arnold Schönberg: Szemek (Emlékezés Oskar Kokoschkára), 1910, olaj, papír, 31,3 x 35,5 cm, Arnold Schönberg Center, Bécs
© Arnold Schönberg Center / HUNGART © 2020
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korai darabjaként realizált (No. 3.). Ké -
pén a zene szellemiségének megfelelő 
érzelmi benyomását akarta megörökí-
teni, és a színek, illetve a domináns szín-
foltok közötti kontrasztokkal közel is 
került annak „modern”, vibráló erejéhez.
Két héttel a kép megfestése után Kan-
dinszkij teljesen ismeretlenül levelet cí -
mez Schönbergnek Bécsbe, hogy meg-
ossza vele a koncerthez fűződő élményét. 
Negatív visszajelzésekhez szokva, a lel  - 
kes levélre Schönberg természetesen  
rövidesen reagál, és nem meglepő mó -
don a közöttük rögvest kialakuló szim-
pátia pont az alkotás dinamikája, vagyis 
a tudatosság kizárásába vetett hitük 
mentén mélyül el. Schönberg ráadásul 
már a legelején megerősítette Kandinsz-
kij egyik alapteóriáját, ugyanis levelé-
ben azt írta, hogy szerinte a művészet 
nem egy készségből, hanem a kifejezés 
szükségszerűségéből jön létre.
„A művészet a tudatalattival áll kap-
csolatban. Azt kell kifejezni, mégpedig 
tudatosan.”11

1911-ben – tehát még ugyanabban az 
évben – megjelenik A szellemiség a mű-
vészetben, melyben Kandinszkij a belső 
szükségszerűség tárgyi világtól to tálisan  
független vizualizálási lehetőségeit de  - 
finiálja, vagyis a képzőművészet ab  szt - 
rakt forrásainak alternatíváit ír ja le 
és körül. Könyvében folyamatosan a 
zenére hivatkozik, mert meggyőződé - 
  se, hogy „a legtermékenyebb tanulságok 
a zenéből vonhatók le, hiszen az nem a 
külső jelenségek ábrázolására törekszik, 
hanem a lelki élet kifejezésére”.12

Nem egy helyen hangsúlyozta a modá-
lis, illetve a színskála hét hangja és hét 
színe közötti párhuzamot, de a közöt- 
tük levő összefüggéseket sehol nem rész-
letezte jobban, mint a könyv Formák és 
színek nyelvezete című fejezetében. A két  

eltérő természetű dolgot a szinesztézia, 
azaz az érzelmi reakciók között mutat-
kozó rokonság alapján kapcsolja össze. 
S mivel a hangok, illetve a harmóniák 
érzelmeket vagy azon túl lelki élmé- 
nyek sorát képesek felidézni, Kandin sz-
kij nem látja be, miért ne lehetne a szí-
neket hasonló pszichikai tulajdonsága- 
ik szerint az érzelmek kifejezésére vagy 
– befogadói részről – a „lélek zongora-
húrjainak” megpendítésére spontán 
mó don alkalmazni.
„Lehetetlen, hogy a pillanat benyomásai-
ból valaki csak egyet érzékeljen, miköz-
ben más több ezret fogad be egyszerre…”
Noha Schönberg addigra már a prog-
resszívabb tizenkétfokúságban gondol-
kozott mind zenei, mind kromatikus 
értelemben, Kandinszkijjal egészen egy  
időben jutott a szinesztézia jelentősé-
gének belátására. A szín felidézése a ze  - 
ne eszközeivel Schönberg számára már  
azelőtt inspiráló tényező volt, hogy Kan  - 
dinszkijjal megismerkedett volna (Öt 
zenekari darab). 1910 és 1913 között las  - 
san érlelődő, önéletrajzi ihletésű zene-
drámájában (A szerencsés kéz) viszont 
a hangok közötti feszültség extra, „fizi-
kai” megjelenítésének módjait kutatta. 
Mivel ez viszont már csak színpadi ke-
retek között volt lehetséges, Schönberg 
rájött, hogy a festészet helyett a „szín-
pad eszközeivel kell muzsikálni”.13

Az elképzelés felépítésével rokonságot 
mutató wagneri zenedráma, pontosab-
ban annak elméletben megvalósítandó 

– drámát, zenét és a színpadművészet 
aspektusait magában foglaló – össz-
művészeti formája a kompozíció belső 
folyamatainak teljesebb kifejezése érde-
kében jött létre. A belső folyamatok ki-
hangsúlyozása érdekében merülhetett 
fel Schönbergben annak igénye, hogy 
visszatérjen egy kvázi tradicionális for-

mához, valószínűleg éppen a műfaj har-
madik, azaz színpadi dimenziójához 
kapcsolódó rétegének köszönhetően.
A szerencsés kéz többjelentésű szimbo-
likus cselekménye Schönberg felesége 

„elvesztése” miatti traumatikus érzé-
seit dolgozta fel. A nagyjából félórás 
mű csúcspontján a hangokat színekkel 
egészítette ki, a főszereplő férfi növekvő 
fájdalmainak erejét egy alaposan meg-
komponált fényszólammal, ún. „fény 
crescendóval” maximalizálva.
Kandinszkij – akinek figyelme akko-
riban szintén a színpadi formák felé 
fordult – a zenei forradalmár Schön-
bergtől annak megválaszolását remélte, 
hogy mi adja meg a mű struktúrájának 
koherenciáját, ha szó szerint minden, 
a külvilágra utaló jel eltűnik belőle? 
A kérdést a saját területén teljesen au-
tentikusnak vélt Schönberg sem tudta 
akkor még megválaszolni, mert a har-
móniai struktúrák hiányában a szét-
hullás szélén álló zenei gondolatokat, 
ha minimálisan is, de vokális kere-
tekkel, illetve a látvány komplementer 
jelenlétével igyekezett összefogni.
A művészet kifejezési lehetőségeit ku-
tatva, több kortársához hasonlóan, an -
nak abszolútumáig Schönberg is egy 
másik művészeti ág megértésén keresz-
tül jutott el. Művészetében a műfajok 
összművészeti konstellációba helyezé-
 se végsőnek nem tekinthető állomás 
volt, melyet pár éven belül egy tényle-
gesen absztrakt, konceptuális, de szi-
nesztéziáktól akkor sem mentes forma  
vált majd fel.
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